
Zoznam uznesení FaMK 
zo dňa 13. 6. 2016 

od 160 –  182 
 
 
 

160. Výročná správa TIK n. o. za rok 2015 
161 .Návrh na zvýšenie základného imania spol. SMMP, s.r.o. 
162. Správa o činnosti Harmonia, n. o. za rok 2015 
163. Návrh Doplnku č. 4 k IS 58 Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi 
a ďalších      
        fyzických osôb 
164. SSE-Distribúcia, a. s. Žilina – žiadosť o zriadenie vecného bremena – rekonštrukcia  
        NN siete a jej posilnenie 
165. Mária Čulagová BESPA-STRAV, Prievidza – žiadosť o zriadenie vecného bremena –  
        prístupová cesta z Ul. T. Vansovej k prevádzke 
166. Peter Hianik, Prievidza – žiadosť o zriadenie vecného bremena – vodovodná 
prípojka 
167.SSE-Distribúcia, a. s. Žilina – informácia o stanovisku SSE-D, a. s. k Oznámeniu zo   
       dňa 18. 1. 2016 o schválení zriadenia vecného bremena „Prievidza, Hradec:  
       zahustenie DTS, IBV Hradec I. etapa“ 
168.SSE-Distribúcia, a. s. Žilina – informácia o stanovisku SSE-D, a. s. k Oznámeniu zo   
       dňa 9. 2. 2016 o schválení zriadenia vecného bremena „Prievidza – rek. 667 úsek 5,  
       667 úsek 4 a DOTS 659 (SW 7821)“ 
169.SSE-Distribúcia, a. s. Žilina – informácia o stanovisku SSE-D, a. s. k Oznámeniu zo  
       dňa 22. 2. 2016 o schválení zriadenia vecného bremena „Prievidza – rekonštrukcia  
       VNV 667/úsek/3,2,1-669 úsek/3,2,1“ 
170.SSE-Distribúcia, a. s. Žilina – informácia o stanovisku SSE-D, a. s. k Oznámeniu zo  

dňa 22. 2. 2016 o schválení zriadenia vecného bremena „Prievidza – Terasy, 
rozšírenie NNK pre 4 RD, Realitus“ 

171.SSE-Distribúcia, a. s. Žilina – informácia o stanovisku SSE-D, a. s. k Oznámeniu zo   
       dňa 20. 4. 2016 o schválení zriadenia vecného bremena „Prievidza –  ul. Riečna,   
       rozšírenie NNK pre RD Grabecová 
172. Slovak Telekom, a. s. Bratislava – informácia o vyjadrení k podmienkam umiestnenia  
        líniovej a inžinierskej stavby TP Prievidza, Stavbárov 56/17 Spektrum 
173. Peter Mokrý, Prievidza – žiadosť o nájom pozemkov 
174. Zlatica Kotlárová, Prievidza – žiadosť o nájom časti pozemku – prechod nájmu 
175.TRIKOSTRAV, s.r.o., Prievidza – žiadosť o nájom časti pozemku na umiestnenie   
        vonkajšieho sedenia – terasy počas výdaja obedov 
176. OBEREG Plus, s. r.o., Kanianka – žiadosť o nájom časti pozemkov 
177. Ľubomír Mečia a manž., Prievidza – žiadosť o nájom časti pozemkov 
178. Karol Kalina, Prievidza – žiadosť o nájom časti pozemku 
179. DOPSTA, s.r.o., Prievidza – žiadosť o kúpu nehnuteľností 
180. Klára Lučanová, Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku  
181. Objekt „Výmenníková stanica“ súpisné č. 20732 a pozemok parcela č. 4985 – návrh    
        právnej kancelárie na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 
182. JIMBO Invest s.r.o., Prievidza, žiadosť o kúpu pozemkov v k. ú. Prievidza, za účelom   
        vybudovania 8 parkovacích miest pre 7 bytových jednotiek 

  
 
 

číslo: 160/2016 
komisia 

I. 
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berie na vedomie 
Výročnú správu TIK n. o. za rok 2015 

číslo: 161/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie 
Návrh na zvýšenie základného imania spol. SMMP, s.r.o. 
II. 
odporú ča MsZ 
schváliť Návrh na zvýšenie základného imania spol. SMMP, s.r.o. 
 
 

číslo: 162/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie 
Správu o činnosti Harmonia n. o. za rok 2015 
 
 

číslo: 163/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie 
Návrh Doplnku č. 4 k IS 58 Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi a ďalších   
fyzických osôb 
II. 
odporú ča MsZ 
schváliť Návrh Doplnku č. 4 k IS 58 Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi 
a ďalších   fyzických osôb s nasledovnou pripomienkou: 

- zapisovateľkám VVO v prímestských častiach mesta (V. Lehôtka, M. 
Lehôtka, Hradec) za písomné vyhotovenie zápisnice odporúča zapracovať 
odmenu vo výške 5 € (t. j. odmena za čas potrebný na spracovanie zápisnice 
– 0,5 hod.)  

  
číslo: 164/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie 
žiadosť SSE – Distribúcia, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, o zriadenie 
vecného bremena v k. ú. Prievidza, parcela registra K NC číslo 2187/2, v rozsahu 
výmery 24,3 m2,  parcela registra K NC číslo 2201/1, v rozsahu výmery 17,2 m2, 
parcela registra K NC číslo 2262/1, v rozsahu výmery 2, 5 m2, za účelom 
rekonštrukcie NN siete a jej posilnenie  
II. 
odporú ča MsZ 
schváliť žiadosť SSE- Distribúcia nasledovne: 

• do bytového domu – na Novej ulici -  odplata podľa znaleckého posudku ( 
obmedzenie užívania) 

• umiestnenie skrine – buď zabudovať do telesa existujúceho oplotenia ( nie do 
chodníka), alebo ju vymeniť, ale na pôvodnom mieste 
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• udeliť súhlas na výmenu vzdušných vedení za nové vzdušné vedenia na 
pôvodných, t .j. existujúcich stĺpoch (pôvodné trasovanie)   

  
číslo: 165/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie    
žiadosť Márie Čulagovej, BESPA-STRAV, so sídlom Gorazdovo nábr., Prievidza, 
o zriadenie vecného bremena v k. ú. Prievidza, parcela číslo 2262/1, v rozsahu 
výmery približne 14 m2, za účelom prístupovej cesty z Ul. T. Vansovej k prevádzke 
žiadateľky 
II. 
odporú ča MsZ 
schváliť žiadosť Márie Čulagovej, BESPA-STRAV, so sídlom Gorazdovo nábr., 
Prievidza, o zriadenie vecného bremena s nasledovnými pripomienkami: 

- uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na vodovodnú prípojku 
- realizovať prístup tak, aby nedošlo k zásahu do telesa cesty na Ul. T. 

Vansovej a realizovať ho formou zníženia existujúceho obrubníka 
 

číslo: 166/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie  
žiadosť Petra Hianika, trvalý pobyt Uhlištná 633/6, Prievidza, o zriadenie vecného 
bremena – právo uloženia IS – vodovodnej prípojky k RD na časti pozemku v k. ú. V. 
Lehôtka, parcela registra E KN č. 1364/1 (parcela číslo 998/1 nie je evidovaná na 
LV), v rozsahu ochranného pásma 16 m2 podľa priloženej projektovej dokumentácie 
II. 
odporú ča MsZ 
schváliť žiadosť žiadosť Petra Hianika, trvalý pobyt Uhlištná 633/6, Prievidza, 
o zriadenie vecného bremena v zmysle podmienok VVO 5 (pretlak) a za odplatu 
v zmysle platných Zásad  
 
 

číslo: 167/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie 
informáciu o stanovisku SSE-D, a. s. k Oznámeniu zo dňa 18. 1. 2016 o schválení 
zriadenia vecného bremena „Prievidza, Hradec: zahustenie DTS, IBV Hradec I. etapa“  

           II. 
  odporú ča, 
  aby právna kancelária vyvolala rokovanie so SSE – Distribúcia vo veciach  dodržania         
  investičných zámerov SSE – D pre nové projekty SSE - D 

 
číslo: 168/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie 
informáciu o stanovisku SSE-D, a. s. k Oznámeniu zo dňa 9. 2. 2016 o schválení 
zriadenia vecného bremena „Prievidza – rekonštrukcia 667 úsek 5, 667 úsek 4 
a DOTS 659 (SW 7821)“ 
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II. 
 odporú ča, 
 aby právna kancelária vyvolala rokovanie so SSE – Distribúcia - zotrvať na     
pôvodných   
podmienkach  v schválenom uznesení MsZ č. 14/16 zo dňa 9. 2. 2016 ( napr. 
podmienky odkonzultované odborom výstavby)  
    

číslo: 169/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie 
informáciu o stanovisku SSE-D, a. s. k Oznámeniu zo dňa 22. 2. 2016 o schválení 
zriadenia vecného bremena „Prievidza – rekonštrukcia VNV 667/úsek/3,2,1-669 
úsek/3,2,1“  

 II. 
 odporú ča, 
 aby právna kancelária vyvolala rokovanie so SSE – Distribúcia - zotrvať na pôvodných          
 podmienkach  v schválenom uznesení MsZ č. 15/16 zo dňa 9. 2. 2016 
 

číslo: 170/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie 
informáciu o stanovisku SSE-D, a. s. k Oznámeniu zo dňa 22. 2. 2016 o schválení 
zriadenia vecného bremena „Prievidza – Terasy, rozšírenie NNK pre 4 RD, Realitus“ 

           II. 
 odporú ča MsZ 

- zotrvať na podmienkach v schválenom uznesení MsZ č.16/16 z 9. 2. 2016 
- osloviť p. Reisa vo veci vybudovania asfaltovej komunikácie a súčasne 

predložiť do orgánov mesta návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 409/13 zo dňa 
29. 10. 2013 (o. i. schválenie vybudovania obojsmernej prístupovej 
komunikácie s povrchovou štrkovou úpravou na vlastné náklady), a to pre 
potreby uzavretia Dodatku č. 1 k ZoBZ o ZVB – asfaltová komunikácia 

 
číslo: 171/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie 
informáciu o stanovisku SSE-D, a. s. k Oznámeniu zo dňa 20. 4. 2016 o schválení 
zriadenia vecného bremena „Prievidza –  ul. Riečna, rozšírenie NNK pre RD 
Grabecová 

          II. 
 odporú ča 
 vyzvať SSE- D, aby presne špecifikovali námietky 

 
 
číslo: 172/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie  
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informáciu Slovak Telekomu, a. s. Bratislava o vyjadrení k podmienkam umiestnenia 
líniovej a inžinierskej stavby TP Prievidza, Stavbárov 56/17 Spektrum 
II. 

 neodporú ča 
udeliť súhlas k umiestneniu líniovej a inžinierskej stavby TP Prievidza, Stavbárov 56/17 
Spektrum 
III.  
odporú ča, 
aby sa postupovalo v zmysle platných Zásad a schváleného uznesenia MsZ č. 148/16 
zo dňa 26. 4. 2016 
 

číslo: 173/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie  
žiadosť Petra Mokrého, trvalý pobyt Poľná 22, Prievidza, o nájom časti pozemkov v k. 
ú. Prievidza, parcela registra C KM č. 6284/1 a  6284/2, za účelom scelenia pozemkov 
na záhradkárske účely 

          II. 
 odporú ča MsZ 
schváliť žiadosť Petra Mokrého, trvalý pobyt Poľná 22, Prievidza, o nájom časti 
pozemkov 
 

číslo: 174/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie  
žiadosť Zlatice Kotlárovej, trvalý pobyt Nábr. A. Kmeťa 127/2, Prievidza, o prechod 
nájmu na časti pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 2059/1, v rozsahu 
výmery 5 m2 , na ktorom je umiestnený stánok na predaj novín, časopisov 
a tabakových výrobkov, a to od 1. 9. 2016 

          II. 
 odporú ča MsZ 
schváliť žiadosť Zlatice Kotlárovej, trvalý pobyt Nábr. A. Kmeťa 127/2, Prievidza, 
o prechod nájmu na časti pozemku, a to od 1. 9. 2016 
 

číslo: 175/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie  
žiadosť spol. TRIKOSTRAV, s.r.o., so sídlom Ľ. Ondrejova 38, Prievidza, o nájom 
časti pozemku, parcela registra C KN č. 3256/8, v rozsahu výmery 25 m2, za účelom 
umiestnenia vonkajšieho sedenia – terasy počas výdaja obedov v čase od 11.00 – 
14.00 hod. 

          II. 
odporú ča MsZ 
schváliť žiadosť spol. TRIKOSTRAV, s.r.o., so sídlom Ľ. Ondrejova 38, Prievidza, 
o nájom časti pozemku, pričom komisia odporúča dať podnet na štátny stavebný 
dohľad, či je priestor nad navrhovaným predmetom nájmu využívaný aj inou osobou 
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číslo: 176/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie  
žiadosť spol. OBEREG Plus, s.r.o., so sídlom Kanianka, o nájom časti pozemkov číslo 
3977/6 a 3978/5, v rozsahu výmery 2 275 m2, za účelom vytvorenia detského ihriska  

          II. 
 neodporú ča MsZ 
schváliť žiadosť spol. OBEREG Plus, s.r.o., so sídlom Kanaianka, o nájom časti 
pozemkov 
 

číslo: 177/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie  
žiadosť Ľubomíra Mečiara a manž., trvalý pobyt Záborskeho 516/18, Prievidza, 
o nájom  pozemkov v k. ú. Prievidza, časť parcely číslo 2857/12, v rozsahu výmery 
12m2, za účelom zriadenia parkovacieho miesta  

          II. 
 neodporú ča MsZ 
schváliť žiadosť Ľubomíra Mečiara a manž., trvalý pobyt Záborskeho 516/18, 
Prievidza, o nájom  pozemkov 
III. 
odporú ča MsZ 
navrhnúť žiadateľovi a ostatným vlastníkom priľahlých pozemkov predaj predmetných 
pozemkov  
 

číslo: 178/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie  
žiadosť Karola Kalinu, trvalý pobyt Clementisa 51/10, Prievidza, o nájom časti 
pozemku v k. ú. Prievidza, číslo parcely 8135/1, v rozsahu výmery 12m2, za účelom 
parkovania osobným automobilom pred skladom, ktorý má žiadateľ v prenájme 

          II. 
 neodporú ča MsZ 
schváliť žiadosť Karola Kalinu, trvalý pobyt Clementisa 51/10, Prievidza, o nájom časti 
pozemku 
III. 
odporú ča  
doložiť stanovisko dopravnej komisie a dopravného inžiniera  

 
číslo: 179/2016 
komisia 
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I. 
berie na vedomie  
žiadosť spol. DOPSTA, s.r.o., so sídlom T. Vansovej 519/35A, Prievidza, o kúpu 
nehnuteľností objektu pavilónu „F“ ZŠ S. Chalupku za cenu 100 310 € a priľahlých 
pozemkov podľa  ZP, ktorý si dal vypracovať žiadateľ (48,94 €/m2), t. j. za cenu 62 100 
€, a to za účelom vybudovania nájomných bytov vrátane prístupových komunikácií 
a odstavných miest pre parkovanie áut užívateľov bytov  

 II. 
 odporú ča MsZ 
schváliť žiadosť spol. DOPSTA, s.r.o., so sídlom T. Vansovej 519/35A, Prievidza, 
o kúpu nehnuteľností spôsobom ako dôvod hodný osobitného zreteľa s nasledovnými 
pripomienkami: 

- zníženie KC objektu na 50 % znaleckého posudku vypracovaného pre mesto; 
- pozemok pod stavbou a priľahlými pozemkami za cenu 49,30 €/m2 ( ZP 

vypracovaný pri predaji 3 pavilónov vedľa plavárne); 
- zriadiť vecné bremeno práva prechodu a prístupu za účelom opravy 

a údržby; 
v prospech budúceho vlastníka pavilónu E vo vzdialenosti 3 m od tejto 
budovy  

 
číslo: 180/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie  
žiadosť Kláry Lučanovej a manž., trvalý pobyt Ul. I. Krasku 691/41, Prievidza, o kúpu 
časti pozemku, na ktorom má žiadateľka postavenú studňu. 
II. 

 odporú ča MsZ 
 schváliť žiadosť žiadosť Kláry Lučanovej a manž., trvalý pobyt Ul. I. Krasku 691/41,   
 Prievidza, o kúpu časti pozemku za cenu 20 €/m2 
 

číslo: 181/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie  
návrh právnej kancelárie na vyhlásenie OVS na výmenníkovú stanicu č. 20732, v k. ú. 
Prievidza, parcela registra CKN č. 4985  
II. 

 neodporú ča MsZ 
schváliť  návrh právnej kancelárie na vyhlásenie OVS na výmenníkovú stanicu č. 
20732, v k. ú. Prievidza a pozemok  parcela registra CKN č. 4985  
III. 
odporú ča, 
aby sa ocenili 4 výmenníkové stanice a potom naraz boli vyhlásené OVS na tieto 
ocenené budovy 
 

číslo: 182/2016 
komisia 
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I. 
berie na vedomie  
žiadosť spol. JIMBO Invest, s.r.o., so sídlom Ciglianska 18, Prievidza, o nájom časti 
pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela číslo 5046/8 a 5046/9, za účelom vybudovania 8 
parkovacích miest – spevnené plochy pre 7 bytových jednotiek. Ide o 1 izbové 
sociálne byty, ktorých nájomníci nevlastnia motorové vozidlo. Spoločnosť by do času 
vybudovania týchto parkovacích miest uzatvorila NZ na dobu určitú. Po realizácii by sa  
stavba odovzdala do majetku mesta 
II. 

 neodporú ča MsZ 
schváliť  žiadosť spol. JIMBO Invest, s.r.o., so sídlom Ciglianska 18, Prievidza, 
o nájom časti pozemkov za účelom vybudovania 8 parkovacích miest – spevnené 
plochy pre 7 bytových jednotiek. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                      JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. 
                                                                                                 predseda komisie 

 
 
 
 
Zapísala: Ing. Ingrid Vojtková 
V Prievidzi, 16. 6. 2016  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


